
úvodní slovo

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

Z
ávěrem mini seriálu Rozúčtovací
řád jedním pohledem, bych se s vá-
mi rád podělil o letmé nahlédnu-
tí do rozúčtovacích řádů v jiných 

zemích v našem kulturním prostoru.
Obecně se dá odvodit, že celoevrop-

ským trendem je pozvolný odklon od bodo-
vání skladeb a postupný přechod směrem
k přímému rozúčtování. Ale i „ochranky“,
které již bodový systém nepoužívají, zacho-
vávají podporu vážné a nekomerční hudby
v různém rozsahu. K tomu je zapotřebí sdě-
lit, že Evropská komise zamýšlí do bu-
doucna harmonizovat kolektivní správu
v rámci EU. Mají být stanoveny určité zá-
sady a pravidla, která pak budou muset být
implementována do českého právního pro-
středí. Je možné, že se tato harmonizace ne-
přímo dotkne i rozúčtovacích řádů. Zatím
není žádný termín stanoven, ale je dobré 
o těchto tendencích vědět.

Zde je seznam ochranek, které – po-
dobně jako my – formou bodování zohled-
ňují žánr, obsazení a případně délku
skladby: AKM (Rakousko), GEMA (Ně-
mecko), HDS (Chorvatsko), SABAM (Bel-
gie), SACEM (Francie), SOKOJ (Srbsko),
SOZA (Slovensko), STIM (Švédsko). 
U ostatních zemí EU již tomu tak není. Sa-
mostatně stojí PRS (Anglie), která bodový
systém v minulosti nepoužívala a přidržuje
se více praxe běžné v USA. Dlužno ale pod-
otknout, že také její autorský zákon se od
našeho v mnohém odlišuje.

Bodovací tabulky německé GEMA,
(které jsme převzali v roce 1992) se nijak zá-
sadně nezměnily. Rozšířily se o „on line
práva“ a hranice pro přímé vyúčtování v ob-

lasti populární hudby se snížila na akce s hru-
bým inkasem od 750 EUR. Ještě připomí-
nám, že GEMA nemá u živých produkcí
naše „inkasní koeficienty“. Výše inkasa za
jednotlivá vystoupení není zohledněna a sy-
stém je tak nebývale solidární. Na druhé
straně má několik „zhodnocovacích“ mecha-
nismů pro domácí nositele práv. např.: vy-
rovnávací fond. Účelem tohoto fondu je
zajistit členům, jejichž tvorba byla umělecky
úspěšná, podporu v případě nouze; nebo ob-
sahuje také „hodnocení umělecké osobnosti
a celkové tvorby“ pro skladatele, jejichž dílo
lze označit za obsáhlé. GEMA má také velmi
silný sociální a důchodový systém. Podpora
v oblasti vážné hudby nesmí být menší než
30,07 % prostředků celkově poskytnutých
pro sociální a kulturní účely po odečtení
částky určené pro sociální fond.

Z mého pohledu je velmi sympatický
rozúčtovací řád rakouského ochranného sva-
zu AKM, který má celkem 18 stránek, a to
včetně dělicího klíče (GEMA jich potřebuje
přes 70). Body přidělované skladbám se blíží
našim koeficientům v R+TV. Vážná hudba
se hodnotí původovými kroky od 1 – 3, 
podobně populární hudba od 1 – 2,5. Vyná-
sobením základních bodů délkou trvání pro-
vedení se zjistí počet bodů, které se použijí
pro rozúčtování. Základem pro rozúčtování
živých provedení je částka vybraná za dané
představení, která se rozdělí mezi tato díla
podle jejich délky a přidělených bodů. Díla
vážné hudby jsou dotována z částek odečte-
ných na sociální a kulturní účely v celkové-
výši 2% z celkového inkasa za provozovací
práva. Správnost a úplnost přijatých reper-
toárových listů k veřejným, živým provede-
ním zábavné hudby kontroluje „Komise pro
ověřování programů“.

Podobnou komisi pro kontrolu pro-
gramů (playlistů) má také Francouzský
SACEM. Ten boduje všechny skladby jedi-
nou tabulkou od 1/8 bodu (díla do 14 sec) –
102 (díla do 50 min). Jedná se o přepočet
trvání skladby na body. Při rozúčtování se zo-
hledňuje inkaso za produkci, počet provede-
ných děl a jejich délka (minuty) při vysílání,
nebo body při živé produkci. Vážná hudba je
dotovaná prostřednictvím kulturního fondu.

Švýcarská SUISA dělí inkaso podle
zdroje a stanovených pravidel do tzv. „roz-
dělovacích tříd“, kde se užitá díla rozúčtují
přímo. U živé hudby rozlišuje dvě základní
třídy, koncerty a jiná provedení s výnosy
pod 20 CHF a nad 20 CHF za dílo. Roz-
účtování se provádí podle programu. Může-
me se tam také dočíst, že z příspěvku na so-
ciální podporu a kulturní účely, který činí
10% z provozovacích práv, musí být 7,5%
fondu použito na zabezpečení autorů a na-
kladatelů SUISA a 2,5% na podporu kultur-
ních poslání (fond SUISA pro hudbu).

Všechny ochranky EU totiž vytvářejí
kulturní a sociální fond (KSF). Odečet na
sociální a kulturní účely bývá až 10% z pro-
vozovacích práv. Tato výše bývá stanovena
na základě recipročních smluv se zahranič-
ními ochrankami. Smlouvy nám umožňují
z inkasa vybraného pro zahraniční společ-
nosti srážku pro náš KSF. Zahraniční společ-
nost si obdobně strhne z  inkasa pro naše
zastupované vybraném na jejich území 10%
pro jejich KSF. Tyto smlouvy, ale mohou být
uzavřeny jen v případě, že sami máme vlastní
KSF a jeho prostředky jsou užity na tyto
účely. Když půjde vše hladce, bude KSF za-
kotven i přímo v našem rozúčtovacím řádu.
Bude to krok k větší transparentnosti pro nás
i směrem do zahraničí. Věřím, že to také
bude správný krok ve prospěch nás všech.

Hodně úspěchů, rozkvetlé jaro 
a příjemné Velikonoční svátky 

přeje váš
Luboš Andršt,

předseda dozorčí rady
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// Pro ilustraci
přikládám bodovací
tabulku z roku 1948.
Je to nejstarší tabulka, 
která byla v archivu
OSA dohledána.
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